
Beste vrienden en sympathisanten van Help Brandwonden Kids vzw,  

Help Brandwonden Kids vzw bestaat 15 jaar. Met een uitgebreide bestuursploeg zetten we ons 
nog elke dag in om de jonge brandwondenpatiënten maximaal te ondersteunen. We zetten daar-
naast ook alle zeilen bij om zo veel mogelijk mensen te bereiken en duidelijk te maken hoe ze 
het oplopen van brandwonden kunnen voorkomen. Naar goede gewoonte informeren we jullie 
omstreeks deze tijd van het jaar over de verwezenlijkingen van de eerste vijf maanden  van dit 
werkjaar en over de uitdagingen die ons te wachten staan.  

HBK-bestuur 2022 

achteraan : Gerard Husson( Wezel),             
Marc Lodewijckx (Mol-centrum), Griet Drees 
(Heidehuizen), Leo Van Hemel (Millegem), 
Remco Liebregt (Sluis), Jo Mertens (Achterbos) 

 vooraan : Denise  Heylen (Dessel), Chris       
Van Hoof (Achterbos), voorzitter Jan Vanhees 
(Heidehuizen), Yvo Geerts (Achterbos) en                                        
Björn Van Bael (Lommel)    

Overzicht van onze financiële ondersteuning aan brandwondenpatiëntjes 

• 15 brandwondenpatiëntjes konden rekenen op financiële  tussenkomst voor hun medische 
behandeling,verblijfskosten,kiné, drukkledij, … ad € 19.143,27 

• We betaalden verblijfskosten voor 1 patiëntje dat revalideert in het Zeepreventorium in De 
Haan ad €  1.034,07 

• We betaalden verplaatsingsonkosten naar en van het brandwondencentrum of                    
Het Zeepreventorium ad  € 1.377,18   

• Voor 49 kinderen werd UV-beschermende kledij gekocht ad € 2.886,56 

 

“Merci beaucoup, nous avons bien eu le maillot. J’ai envoyé quelques photos quand il a ouvert                                   

son paquet, tout content de recevoir cela …  Tu sais, on a découvert un monde extraordinaire 

malgré que c’est dur … c’est un combat… 

Pas à pas … moi qui déteste cela … je prends le temps avec lui… 

Il part en cure thermale à Spa le 13 juin à 18 juin … c’est de l’association Pinocchio…” 

Vertaling: 

“Heel erg bedankt, we hebben het zwempak goed ontvangen. Ik heb enkele foto’s gestuurd 

van tijdens het openen van zijn pakje, zo tevreden om dit allemaal te mogen ontvangen… 

Weet je, we hebben een buitengewone wereld ontdekt ondanks het feit dat het moeilijk is…. 

Het is een gevecht… Stap voor stap… ik die dit haat… ik neem de tijd voor hem… 

Hij neemt deel aan een kuurkamp van Pinocchio in Spa…” 

2 hartverwarmende reacties van ouders 

“Hartelijk dank voor het mooie pakje! Sophia is er dolblij mee!                                                                

Het broekje past haar perfect en de knuffel is al onmisbaar in haar bedje.                             

Ondanks dat ze veel pijn heeft gehad en het een intense ervaring was voor haar, beseffen    

we dat er veel minder fortuinlijke kinderen zijn.                                                                       

We doen eerstdaags een gift aan jullie zeer fijne vzw.” 



In het verschiet : 4 september :ontmoetingsdag voor patiëntjes en hun gezin  in Bobbejaanland  
(Dit zijn    19 september :zeilinitiatiedag voor patiëntjes in Royal Yachtingclub Antwerpen 
voorlopig  de   20 september : infodag brandwonden - Kortenaken                  
gekende    1 & 2 oktober  :Mollenrit   Kids-weekend                           
evenementen)   22 oktober  :Club 51 Geel  Charity Biking cup                                                     
     26 november  :Steps on fire   7de editie - wandelen van Hasselt naar Mol 

Iedereen die ons wil steunen, wijzen wij graag op de mogelijkheid om een fiscaal aftrekbare gift  
over te maken op reknr. BE 25 7785 9883 2282 met vermelding ‘GIFT’. In het voorjaar van 2023 
ontvangt u het attest.  Ook doen wij een warme oproep aan verenigingen, particulieren,           
serviceclubs  enz. om een activiteit t.v.v. HBK vzw op te zetten.                                                          

Uiteraard kunt u hierbij op onze ondersteuning rekenen.   Contacteer ons op +32 495 188 543. 

We stellen het zeer op prijs indien je ons je mailadres bezorgt. Zo kunnen we de portkosten   

verder drukken. Dit kan eenvoudig via een mail aan helpbrandwondenkids.ml@telenet.be .            

Alvast bedankt voor uw begrip.  

Volg ons op onze website www.helpbrandwondenkids.be , instagrampagina hbk_vzw  en      
facebook pagina hbk help brandwonden kids vzw  en verneem het laatste nieuws. 

Help Brandwonden Kids vzw  Oude Molenstraat 117   Mol OR. 0889-308-272    RPR. Antwerpen arr. Turnhout 

Overzicht van onze ondersteuning aan brandwondencentra en Het Zeepreventorium. 

We schonken een Qwiek-up toestel aan het brand-
wondencentrum van UZ  Gent. Deze technologie   
projecteert  rustgevende beelden op muur of plafond 
ondersteund door  zachte muziek of geluiden.         
Ze beoogt hetzelfde als de VR-bril en is voor kleine        
kinderen minder beklemmend. Tijdens de dagelijkse 
behandelingen ervaren de kinderen zo minder angst 
en pijn. 

De behandelingsruimte in Het Zeepreventorium in    
De Haan kreeg dankzij HBK een echte opfrisbeurt.         
De grote muur werd herschilderd en bestickerd.                        
De brandwondenpatiëntjes kunnen tijdens hun        
behandeling  helemaal wegdromen in de wondere            
onderwaterwereld. Ook hier sponsorden we voor     
een deel een Qwiek-up toestel.  

Ook dit jaar deden we een ernstige financiële inspanning om het onderzoeksproject van UZ    
Leuven naar het gebruik van de VR-bril i.v.m. angst- en pijnbestrijding bij brandwondenpatiënten 
vooruit te helpen. 

Ook in 2022 zetten we hoog in op onze preventiewerking. 

• De preventiefolder ‘Brandwonden voorkomen bij 
jonge kinderen’ verscheen in 6 talen en wordt volop 
verspreid via Kind en Gezin, kleuterscholen enz. 

• We leverden weer 8 kleuterboxen en 6 doe-dozen 
met bijhorende werkboekjes aan enkele scholen. 

• We gaven preventielessen met bezoek aan de   
rookkamer in de lagere scholen van  Perk en Sint 
Job aan 500 kinderen . Weldra bezoeken we ook de 
scholen van Houthalen, Kortenaken, Pervijze ... 

Dit alles is echter alleen mogelijk met de steun van jullie - sympathisanten, verenigingen,       
scholen, serviceclubs, bedrijven en andere sponsors - waarvoor we jullie niet genoeg kunnen   
bedanken.  Daarom willen we ook zij, die 719 afhaalontbijten bestelden, danken. 

mailto:helpbrandwondenkids.ml@telenet.be
http://www.helpbrandwondenkids.be

